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มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม

ถังกาซปโตรเลยีมเหลว : ถังคอมโพสิต

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ำหนดรายละเอยีดเกีย่วกับถงักาซปโตรเลยีมเหลว : ถงัคอมโพสติ ทีม่คีวามจุ

ตัง้แต 1 ลติร ถงึ 450 ลติร

1.2 ขอกำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมน้ีไมรวมขอกำหนดเกณฑคุณภาพของลิน้ อปุกรณนิรภยัและ

อปุกรณอืน่ๆ ทีต่องใชประกอบเพือ่การบรรจแุละการใชกาซ ซึง่จะไดกำหนดไวในมาตรฐานเรือ่งนัน้ๆ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี มดีงัตอไปน้ี

2.1 กาซปโตรเลยีมเหลว (liquefied petroleum gas) ซึง่ตอไปในมาตรฐานน้ีจะเรยีกวา “กาซ” หมายถงึ กาซไฮโดร

คารบอนเหลวดงัตอไปนีอ้ยางใดอยางหนึง่หรอืหลายอยางผสมกนัเปนสวนใหญ

โพรเพน (propane)

โพรพนี (propene)

บวิเทน (butane)

บวิทีน (butene)

2.2 ถงักาซปโตรเลยีมเหลว : ถงัคอมโพสติ ซึง่ตอไปในมาตรฐานน้ีจะเรยีกวา “ถงั” หมายถงึ ภาชนะสำหรบับรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว มโีครงสรางประกอบดวยถังช้ันใน (liner) เสริมแรงโดยการพันรอบดวยเสนใย ซึง่ไดแก

เสนใยแกว (glass fiber ) หรอืเสนใยคารบอน (carbon fiber) หรอืเสนใยแอรามดิ (aramid fiber) ฝงอยใูนวัสดุ

ทีใ่ชยดึเหน่ียวเพือ่ใหเสนใยอยกูบัที ่(matrix)

2.3 มวลถังเปลา หมายถึง มวลของตัวถัง รวมท้ังโกรงกำบังลิ้น เปลือกหุมถัง ฐานถัง และสวนอ่ืนๆซ่ึงตรึงติด

อยกูบัถงั และลิน้(valve) ซึง่ขันเกลยีวติดกับถงัไวเปนประจำ แตไมรวมถึงฝาครอบลิน้ (valve protection cap)

หรอืจกุอดุลิน้ (plug) ทัง้นีม้วลถงัทีช่ัง่ไดจริงจะคลาดเคลือ่นจากมวลถงัทีร่ะบไุดไมเกนิรอยละ 1 (โดยบอกเปน

เลขทศนยิม 1 ตำแหนงของกโิลกรมั เชน ถา 10.2 กโิลกรมั ตองชัง่ได 10.1 กโิลกรมั ถงึ 10.3 กโิลกรมั)

2.4 ความจุ (capacity) หมายถงึ ความจุของถงัคิดจากปริมาตรของน้ำเตม็ถงั เปน ลติร (โดยบอกเปนเลขทศนิยม

1 ตำแหนง)

2.5 ความดันใชงานสงูสดุ (maximum working pressure) หมายถงึ ความดันท่ีใชในการคำนวณออกแบบถงั

2.6 ความดันพสิจูน (proof pressure) หมายถงึ ความดันไฮดรอลกิทีใ่ชทดสอบความทนความดันของถัง ซึง่เทากบั

2 เทาของความดันใชงานสงูสดุ

2.7 ความดันระเบดิ (burst pressure) หมายถงึ ความดันสงูสดุภายในถงัหรอืถงัชัน้ในท่ีเกดิข้ึนจนทำใหถงัหรอื

ถงัชัน้ในฉีกขาด แตก หรอืเกดิความเสียหาย
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2.8 เทอรมอพลาสตกิ (thermoplastic) หมายถงึ พลาสตกิทีส่ามารถทำใหออนตัวดวยความรอนและทำใหคงรูปดวย

การลดอณุหภมูิ

2.9 พลาสตกิเทอรมอเซต (thermosetplastic) หมายถงึ พลาสตกิทีเ่มือ่บมดวยความรอนหรอืสารเคม ีจะทำใหคงรูป

และไมสามารถเปลีย่นแปลงหรอืแกไขไดอกี

2.10 วัสดยุดืหยนุ (elastomer) หมายถงึ วัสดทุีย่ดืไดอยางนอยสองเทาของความยาวเดมิ และสามารถคนืรูปกลบั

ไดทนัทีทีป่ลอยความเคน ทีอ่ณุหภมูบิรรยากาศ

3. แบบ
ถงั แบงตามวัสดทุีใ่ชทำถงัช้ันใน เปน 2 แบบ คือ

3.1 แบบถงัช้ันในเปนโลหะ

วัสดทุีใ่ชทำถงัชัน้ใน เปนเหลก็กลา หรอืเหลก็กลาไรสนิม หรอือะลมูเินียม หรอืโลหะผสมอะลมูเินียม

3.2 แบบถงัชัน้ในเปนอโลหะ

วัสดุทีใ่ชทำถงัช้ันใน เปนเทอรมอพลาสตกิ หรอืพลาสตกิเทอรมอเซต หรอืวัสดยุดืหยนุ

4. วสัดุ สวนประกอบและการทำ
4.1 วัสดุ

4.1.1 วัสดทุีใ่ชทำถงัช้ันในตองไมทำปฏกิริยิากบักาซปโตรเลยีมเหลว

4.1.2 สมบัตทิางกล

4.1.2.1 วัสดคุอมโพสติ

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.3.1.1 หรอืพจิารณาคาผลการทดสอบตามใบรบัรองทีท่ดสอบโดยวธิทีีก่ำหนด

ในขอ 8.3.1.1 แลว สมบตัทิางกลของวสัดตุองไมนอยกวาคาท่ีผทูำระบไุวในแบบ (design  drawing)

4.1.2.2 วัสดทุีใ่ชทำถงัช้ันใน

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.3.1.2 หรอืพจิารณาคาผลการทดสอบตามใบรบัรองทีท่ดสอบโดยวธิทีีก่ำหนด

แลว สมบตัทิางกลของวสัดตุองไมนอยกวาคาทีผ่ทูำระบไุวในแบบ

4.2 สวนประกอบและการทำ

4.2.1 ถงั โดยท่ัวไปประกอบดวยสวนตางๆ ดงัแสดงในรปูที ่1
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รปูท่ี 1 สวนประกอบโดยทัว่ไปของถงั
(ขอ 4.2.1)

4.2.2 ขอตอหรือแหวนคอถัง

4.2.2.1 ถังแบบถังช้ันในเปนโลหะตองมีขอตอสำหรับใสลิ้น เช่ือมกับสวนหัวของถังอยางแนนหนา  และ

กาซรั่วซึมไมได  โดยเสนผานศูนยกลางภายนอกของขอตอท้ังหมดบนหัวถัง เม่ือรวมกันแลว

ตองไมเกนิ ครึง่หนึง่ของเสนผานศนูยกลางภายนอกของถงั และเสนผาศนูยกลางภายนอกของขอตอ

ตองไมนอยกวา

(1) 1.3 เทาของเสนผานศนูยกลางใหญของเกลยีวในขอตอ  หรอื

(2) เสนผานศนูยกลางใหญของเกลยีวในขอตอ  + 6 มลิลเิมตร

แลวแตคาใดจะมากกวา

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิและโดยการวดั

4.2.2.2 ถงัแบบถงัชัน้ในเปนอโลหะ ตองมแีหวนคอถังสำหรบัใสลิน้ตดิแนนและกาซรัว่ซมึไมไดทีส่วนหวัของถัง

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ

4.2.2.3 เกลียวสำหรบัลิน้ตองเปนแบบเกลียวขนานตามตารางที ่1

การทดสอบใหทำโดยการวดั

 

ฐานถงั

ถงัช้ันใน

เปลือกหมุถัง

ชัน้เสริมแรง

โกรงกำบงัลิน้

ขอตอหรือแหวนคอถงั
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ตารางท่ี 1 ความจุของถัง ชือ่ขนาดเกลียวสำหรับล้ิน
(ขอ 4.2.2.2)

4.2.3 ลิน้

ลิน้ท่ีนำมาใชกบัถงัตองเปนไปตามมาตรฐานท่ียอมรับกันวา มคีวามปลอดภัยพอเพยีง และมเีกลยีวชนิด และ

ขนาดเดียวกับขอตอหรอืแหวนคอถงั และตองมกีลอปุกรณนิรภยัท่ีเปนไปตาม มอก.255

4.2.4 โกรงกำบงัลิน้ และจกุอดุลิน้

เพือ่ความปลอดภยัและสะดวกในการขนสง ถงัตองมโีกรงกำบงัลิน้ หรอืจุกอดุลิน้ อยางใดอยางหนึง่ ดงันี้

4.2.4.1 โกรงกำบงัลิน้

(1) ตองแข็งแรงพอทีจ่ะปองกันล้ินมิใหถกูกระทบกระแทกในระหวางการขนสงหรอืใชงาน และพอที่

จะรบัน้ำหนกัไดไมนอยกวา 5 เทาของน้ำหนกัถงัเมือ่มกีาซบรรจเุต็มตามการบรรจกุาซทีก่ำหนด

ใน มอก.151 โดยถงัยงัคงอยใูนสภาพเดมิ กบัมหีหูิว้ท่ีหิว้ไดอยางปลอดภยัเม่ือบรรจุกาซเตม็ถงั

การทดสอบใหทำโดยการใสน้ำหนกัเปรียบเทียบบนโกรงกำบงัลิน้และการตรวจพินิจ

(2) ตองมีขอบมนเรียบ และอยใูนแนวระนาบ มขีนาดกวางพอทีจ่ะสอดรับกบัฐานถังขนาดเดยีวกนั

และเมือ่นำถงัขนาดเดียวกันมาต้ังซอนกัน กนถังตองอยหูางจากลิน้ไมนอยกวา 5 มลิลเิมตร

สำหรบัถงัทีม่คีวามจุ 1 ลติร ถงึนอยกวา 11.9 ลิตร และไมนอยกวา 10 มลิลเิมตร สำหรบัถงั

ทีม่คีวามจุ 11.9 ลติร ถงึ 450 ลติร

การทดสอบใหทำโดยการวัดและการตรวจพินิจ

4.2.4.2 จุกอดุลิน้ ใหใชไดในกรณทีีใ่ชลิน้เปนแบบฝงจมในตัวถัง และถงัมีความจุไมเกิน 11.9 ลติร

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

4.2.5 เปลือกหุมถัง

ตองแข็งแรงพอท่ีจะปองกันถังชั้นคอมโพสิตมิใหถูกกระทบกระแทกในระหวางการขนสงหรือใชงาน

โดยเปลอืกหมุถงัอาจเปนช้ินเดียวกับโกรงกำบงัลิน้หรอืฐานถังกไ็ด

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

ความจุ

L

ช่ือขนาดเกลียว

สําหรับล้ิน

M-22 × 1.25

M-26 × 1.50

หรือ

M-34 × 1.50

M-26 × 1.50

หรือ

M-34 × 1.50

1.0  ถึงนอยกวา  11.9

11.9 ถึง 450
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4.2.6 ฐานถัง

4.2.6.1 ฐานถัง ตองแข็งแรงเพยีงพอเพือ่ความสะดวกและปลอดภัยในการขนสง

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

4.2.6.2 สำหรับถังที่ออกแบบมาใหอยูบนฐานถัง เสนผานศูนยกลางภายนอกของผิวท่ีสัมผัสกับพื้นจะตอง

มากกวา รอยละ 75 ของเสนผานศนูยกลางภายนอกระบุ

การทดสอบใหทำโดยการวัด

4.2.7 ขอตอหรอืแหวนคอถัง ตองทำจากวสัดทุีใ่ชรวมกันได(compatible)กบัตวัถัง และตองยดึติดกับถงั

4.2.8 การทำความสะอาด

ถงัทกุใบกอนสงจำหนาย ใหทำความสะอาดภายใน ในกรณทีีถ่งัไมมลีิน้ประกอบไว รขูอตอหรอืแหวนคอถัง

สำหรบัใสลิน้ตองอดุดวยจุกหรอืวัสดทุีไ่มดดูความช้ืนเพ่ือปองกันไมใหเกลยีวชำรุด และเพือ่ปองกันความช้ืน

ผิวภายในและผวิภายนอกของถงั จะตองไมมตีำหนทิีส่งผลกระทบตอการใชงานอยางปลอดภยัของถงักาซ

นอกจากนีภ้ายในถงัจะตองไมมสีิง่แปลกปลอมทีม่องเหน็ได เชน เรซนิ เศษไม/โลหะ หรอืเศษขยะอืน่ๆ

5. คณุลักษณะทีต่องการ
5.1 ความดันออกแบบ

ตองไมนอยกวา 1.65 เมกะพาสคลั

5.2 ลกัษณะทัว่ไป

ถงัตองไมมสีวนท่ีแหลมคม อนัอาจเปนอันตรายตอบคุคลหรือทรัพยสนิ

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

5.3 ความยาว

5.3.1 ถงัทีม่คีวามจุ 1 ลติร ถงึนอยกวา 11.9 ลติร ตองยาวไมเกนิ 3 เทาของเสนผานศนูยกลางของถงั

5.3.2 ถงัท่ีมคีวามจุเกนิ 11.9 ลติร ถงึ 450 ลติร ตองยาวไมเกนิ 4 เทาของเสนผานศนูยกลางของถงั

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.3.2

5.4 ความจุ

เม่ือทดสอบโดยการใสน้ำแลว ถงัตองมคีวามจุไมนอยกวาทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก

5.5 ความทนความดัน

5.5.1 ความดันพสิจูน

ถงัทกุใบตองทนความดันพสิจูน 2 เทาของความดนัใชงานสงูสดุ เปนเวลา 30 วินาท ีโดยไมบวม (bulge)

ไมบดิเบีย้ว (distortion) หรอืไมรัว่ซมึ

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.3.3.1

5.5.2 ความดันระเบิด

เม่ือทดสอบตามขอ 8.3.3.2 แลว

(1) ความดันระเบดิตองไมนอยกวาคาความดันระเบดิท่ีผทูำระบไุวในแบบ และไมนอยกวา 2 เทาของคา

ความดันพสิจูน

(2) ชิน้สวนของถังชัน้ในทีแ่ตกหลดุออก(ถาม)ี ตองไมเกนิ 3 ชิน้
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5.6 ความทนรอบความดนั

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.3.4 แลว

5.6.1 ถงัออกแบบไมจำกดัอายกุารใชงาน

ถงัตองทนรอบความดันไดไมนอยกวา 12 000 รอบ โดยไมรัว่ซึม ไมฉกีขาด ไมแตก หรอืเกดิความเสียหาย

5.6.2 ถงัออกแบบจำกดัอายกุารใชงาน

ถงัตองทนรอบความดันไดไมนอยกวา จำนวนปทีใ่ชงานตามทีอ่อกแบบ คูณดวย 250 รอบ โดยไมรัว่ซมึ

ไมฉกีขาด ไมแตก หรอืเกดิความเสียหาย

หมายเหตุ จำนวนปทีใ่ชงานตามท่ีออกแบบตองมากกวา 10 ป

5.7 ความทนอุณหภมูสิงู

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.3.5 แลว ความดันระเบิดตองไมนอยกวาคาความดันระเบิดท่ีผทูำระบไุวในแบบ และ

ไมนอยกวา 2 เทาของคาความดันทดสอบ

5.8 ความทนการตกกระแทก

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.3.6 แลว

5.8.1 ถงัใบที ่1 ความดันระเบิดตองไมนอยกวา 2 เทาของคาความดันทดสอบ

5.8.2 ถงัใบที ่2 ตองเปนไปตามขอ 5.6

5.9 รอยกรีดบนถัง

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.3.7 แลว

5.9.1 ถงัใบที ่1 ความดันระเบดิตองไมนอยกวา 1.33 เทาของคาความดันทดสอบ

5.9.2 ถงัใบที ่2 ตองทนรอบความดนัไดไมนอยกวา 1 000 รอบ โดยไมรัว่ซมึ

5.10 ความทนรอบอุณหภมูยิิง่ยวด

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.3.8 แลว ความดนัระเบดิตองไมนอยกวา 1.67 เทาของความดนัทดสอบ

5.11 ความทนไฟ

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.3.9 แลว ถงัตองทนไฟได เปนเวลาไมนอยกวา 2 นาท ีโดยไมระเบดิ

5.12 ความทนการกระแทกดวยความเร็วสูง

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.3.10 แลว ถงัตองไมแตก ไมวาลกูกระสนุปนจะทะลถุังหรอืไม

5.13 การซมึผานของกาซ (กรณถีงัชัน้ในเปนแบบอโลหะ)

เม่ือทดสอบตามขอ 8.3.11 แลว อตัราการสญูเสยีน้ำหนกัตองไมเกนิ 0.25 มลิลลิติรตอชัว่โมงตอลติร

5.14 โมเมนตบดิ

เมื่อใหโมเมนตบิดรอยละ 110 ของโมเมนตบิดสูงสุดตามท่ีผูทำระบุกับเกลียวรอบขอตอหรือแหวนคอถัง

สำหรบัใสลิน้ท่ีคอถงัแลว เกลยีวขอตอหรอืแหวนคอถงัตองไมเกดิการขยายตวัหรอืเสยีรปูอยางถาวร

การทดสอบใหทำโดยการวดัดวยเคร่ืองวดัผาน-ไมผาน (go,no-go gauge)

5.15 ความแข็งแรงของคอถัง

เม่ือประกอบล้ินหรือจุกอดุลิน้เขากบัคอถัง ดวยโมเมนตบดิรอยละ 150 ของโมเมนตบดิท่ีใชประกอบล้ิน  หรอื

จุกอุดลิ้นตามที่ผูทำระบุแลว คอถังตองไมปรากฏการเปลี่ยนรูปที่มีนัยสำคัญ และยังคงอยูในเกณฑความ

คลาดเคลือ่นในการออกแบบ

การทดสอบใหทำโดยการวดัดวยเคร่ืองวดัผาน-ไมผาน (go,no-go gauge)
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5.16 เสถยีรภาพของถัง

ตวัถังจะเอยีงจากแนวด่ิงไดไมเกนิ 1 องศา

การทดสอบใหทำโดยการวัด

5.17 ความแข็งแรงของเกลยีวแหวนคอถัง

แรงในแนวแกนทีใ่ชในการถอดแหวนคอถงั ตองไมนอยกวา 10 เทาของมวลถงัเปลา และไมนอยกวา 1 000

นิวตัน และโมเมนตบดิในการคลายแหวนคอถังตองไมนอยกวา 100 นิวตัน.เมตร

การทดสอบใหทำโดยการวัด

6. เครือ่งหมายและฉลาก
6.1 ทีถ่งัทกุใบอยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายขนาดความสงูไมนอยกวา 4 มลิลเิมตร แจงรายละเอยีด

ตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย ชดัเจน และถาวร

(1) ชือ่ผลติภณัฑ

(2) ความดันใชงานสงูสดุ เปนเมกะพาสคลั

(3) รหสัหรอืหมายเลขลำดบั (serial number)

(4) ความจ ุเปนลติร

(5) มวลถงัเปลา เปนกโิลกรมั

(6) อายกุารใชงาน เปนป

(7) ชือ่ผทูำและโรงงานทีท่ำ หรอืเคร่ืองหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

(8) เครือ่งหมายของผตูรวจสอบ เดอืน ป ทีท่ดสอบดวยความดันพสิจูน

(9) ชือ่หรอืเคร่ืองหมายของผคูาน้ำมนัตามกฎหมายวาดวยน้ำมนัเช้ือเพลงิ

(10) คาโมเมนตบดิสงูสดุ และคาโมเมนตบดิใชงาน สำหรบัการใสลิน้ เปนนิวตัน.เมตร

หมายเหตุ สำหรับการสงจำหนายตางประเทศ ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูทำ

7. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน
7.1 รนุ ในท่ีน้ี หมายถงึ ถงัแบบและความจุเดยีวกัน เสนผานศนูยกลางถงัเทากนั ความหนาเทากนั ทำดวยวัสดุ

อยางเดยีวกนั ดวยกรรมวิธเีดยีวกนั ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั

7.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปน้ี หรืออาจใชแผนการ

ชกัตวัอยางอืน่ท่ีเทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

7.2.1 การทดสอบเฉพาะแบบ

7.2.1.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบสมบัตทิางกล

(1) ใหชักตัวอยางวัสดุที่ใชทำถังในปริมาณเพียงพอท่ีจะใชทำชิ้นทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ

อยางละ 3 ชิน้

(2) ผลการทดสอบตองเปนไปตามขอ 4.1.2 ทกุชิน้ จึงจะถือวาวสัดุทีใ่ชทำถงัรนุน้ันเปนไปตาม

เกณฑทีก่ำหนด

หมายเหตุ ในกรณีที่ผูทำมีรายงานผลการทดสอบสมบัติทางกลท่ีเช่ือถือไดจากโรงงานผูผลิตวาเปนไป

ตามขอ  4.1.2 แลวไมตองทดสอบสมบตัทิางกลอกี
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7.2.1.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบสวนประกอบและการทำ ลกัษณะทัว่ไป ความยาว

และความจุ

(1) ใหชกัตัวอยางโดยวิธสีมุจากถังรนุเดียวกัน จำนวน 1 ใบ จากรนุไมเกนิ 200 ใบ เพือ่ทดสอบ

สวนประกอบและการทำ ลกัษณะทัว่ไป ความยาว และความจุ

(2) ผลการทดสอบตองเปนไปตามขอ 4.2 ขอ 5.2 ขอ 5.3 และขอ 5.4 จึงจะถอืวา ถงัรนุน้ันเปนไป

ตามเกณฑทีก่ำหนด

7.2.1.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะที่ตองการ (ยกเวนลักษณะทั่วไป

ความยาว และความจ ุ) และเครือ่งหมายและฉลาก

(1) ใหชกัตัวอยางโดยวิธสีมุจากถังรนุเดียวกัน จำนวน 22 ใบ เพือ่ทดสอบคุณลกัษณะท่ีตองการ

(ยกเวนลกัษณะทัว่ไป ความยาว และความจ)ุ และเครือ่งหมายและฉลาก ตามตารางที ่2

ตารางท่ี 2 รายการทดสอบถัง
(ขอ 7.2.1.3(1))

(2) ผลการทดสอบตองเปนไปตามขอ 5. (ยกเวนขอ 5.2 ขอ 5.3 และขอ 5.4.) และขอ 6.

จึงจะถอืวาถงัรนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ลําดับที่ รายการทดสอบ จํานวนตัวอยาง

ใบ

1 ความดันระเบิด 3

2 ความทนรอบความดัน 2

3 ความทนอุณหภูมิสูง 2

4 ความทนการตกกระแทก 2

5 รอยกรีดบนถัง 2

6 ความทนรอบอุณหภูมิยิ่งยวด 1

7 ความทนไฟ 2

8 ความทนการกระแทกดวยความเร็วสูง 1

9 การซึมผานของกาซ 2

10 โมเมนตบิด 1

11 ความแข็งแรงของคอถัง 1

12 เสถียรภาพของถัง 1

13 แหวนคอถัง 1

14 เครื่องหมายและฉลาก 1
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7.2.2 การทดสอบรบัรอง

7.2.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบสวนประกอบและการทำ ลกัษณะทัว่ไป ความยาว

และความจุ และเครือ่งหมายและฉลาก

(1) ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากถงัรนุเดยีวกนั จำนวนรอยละ 10 เพือ่ทดสอบสวนประกอบและ

การทำ ลกัษณะทัว่ไป ความยาว และความจุ และเครือ่งหมายและฉลาก

(2) ผลการทดสอบตองเปนไปตามขอ 4.2 ขอ 5.2 ขอ 5.3 ขอ 5.4. และขอ 6 จึงจะถอืวาถงัรนุน้ัน

เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

7.2.3 การทดสอบประจำ

7.2.3.1 ผทูำตองนำถงัทกุใบไปทดสอบความดนัพสิจูน และเครือ่งหมายและฉลาก

7.2.3.2 ถงัทกุใบตองเปนไปตามขอ 5.5.1 และ ขอ 6. จึงจะถอืวาเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

8. การทดสอบ
8.1 ทัว่ไป

8.1.1 การทดสอบเฉพาะแบบ

ถงัท่ีออกแบบใหมหรอืถงัท่ีมกีารเปล่ียนแปลงการออกแบบตองทดสอบถังตนแบบ หรอืถงัท่ีเปลีย่นแปลง

การออกแบบ เพือ่ตัดสนิวาผลิตภณัฑเปนไปตามมาตรฐานหรือไม การทดสอบเฉพาะแบบประกอบดวย

รายการทดสอบ ตอไปนี้

(1) ความดันระเบิด

(2) ความทนรอบความดนั

(3) ความทนอุณหภมูสิงู

(4) ความทนการตกกระแทก

(5) รอยกรีดบนถัง

(6) ความทนรอบอุณหภมูยิิง่ยวด

(7) ความทนไฟ

(8) ความทนการกระแทกดวยความเร็วสูง

(9) การซมึผานของกาซ

(10) โมเมนตบดิ

(11) ความแข็งแรงของคอถัง

(12) เสถยีรภาพของถัง

(13) ความแข็งแรงของเกลียวแหวนคอถัง

(14) เครือ่งหมายและฉลาก
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8.1.2 การทดสอบรบัรอง

เปนการทดสอบเพ่ือตดัสนิวา ผลติภณัฑมคุีณภาพตามทีก่ำหนดไว และยงัคงเปนไปตามมาตรฐาน

การทดสอบรบัรองประกอบดวยรายการทดสอบ ตอไปนี้

(1) สวนประกอบและการทำ

(2) ลกัษณะท่ัวไป

(3) ความยาว

(4) ความจุ

(5) เครือ่งหมายและฉลาก

8.1.3 การทดสอบประจำ

เปนการทดสอบโดยผทูำท่ีทำเปนประจำท่ีโรงงาน ประกอบดวยการทดสอบความดันพิสจูน และเครือ่งหมาย

และฉลาก

8.2 ภาวะการทดสอบ

หากมไิดกำหนดไวเปนอยางอืน่ ใหทดสอบถงัทีอ่ณุหภมู ิ(27 ± 2 ) องศาเซลเซยีส ความช้ืนสมัพทัธรอยละ

(65 ± 5) ความดันบรรยากาศปกติ

8.3 วิธทีดสอบ

8.3.1 สมบัตทิางกล

8.3.1.1 วัสดคุอมโพสติ

(1) ความตานแรงดงึของเสนใย

(1.1) ใยแกว หรอืแอรามดิ

ใหทดสอบตาม ASTM D 2290-92 และ ASTM D 2291-83 และ ASTM D

2343-95 หรอืตรวจสอบตามผลการทดสอบทีร่ะบใุนใบรบัรองทีเ่ชือ่ถอืได

(1.2) คารบอน

ใหทดสอบตาม ASTM D 4018-93 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบที่ระบุใน

ใบรบัรอง ทีเ่ช่ือถอืได

(2) ความตานแรงเฉือนของเสนใย

ใหทดสอบตาม ASTM D 2344-84 หรอืตรวจสอบตามผลการทดสอบท่ีระบใุนใบรบัรอง

ที่เช่ือถือได

8.3.1.2 วัสดทุีใ่ชทำถงัช้ันใน

(1) เหลก็กลาแบบไมมตีะเขบ็

ใหทดสอบตาม EN 1964-1 หรอื prEN 1964-2 หรอื EN ISO 11120 หรอืตรวจสอบ

ตามผลการทดสอบท่ีระบใุนใบรบัรองท่ีเชือ่ถอืได

(2) เหลก็กลาแบบมตีะเข็บ

ใหทดสอบตาม prEN 13322-1 หรอืตรวจสอบตามผลการทดสอบท่ีระบใุนใบรับรองท่ีเช่ือถอื

ได
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(3) เหลก็กลาไรสนิมแบบไมมตีะเข็บ

ใหทดสอบตาม EN 1964-3 หรอืตรวจสอบตามผลการทดสอบทีร่ะบใุนใบรบัรองทีเ่ชือ่ถอืได

(4) เหลก็กลาไรสนิมแบบมีตะเข็บ

ใหทดสอบตาม prEN 13322-2 หรอืตรวจสอบตามผลการทดสอบท่ีระบใุนใบรับรองท่ีเช่ือถอื

ได

(5) อะลมูเินียมแบบไมมตีะเข็บ

ใหทดสอบตาม prEN 1975 หรอืตรวจสอบตามผลการทดสอบทีร่ะบใุนใบรบัรองทีเ่ชือ่ถอืได

(6) อะลมูเินียมแบบมีตะเข็บ

ใหทดสอบตาม EN 12862 หรอืตรวจสอบตามผลการทดสอบทีร่ะบใุนใบรบัรองทีเ่ชือ่ถอืได

(7) เทอรมอพลาสตกิ

(7.1) ความหนืด

ใหทดสอบตาม ISO 1628-3 หรอื ASTM D 1601-99 หรอืตรวจสอบตามผล

การทดสอบทีร่ะบใุนใบรบัรองทีเ่ชือ่ถอืได

(7.2) จุดหลอมเหลว

ใหทดสอบตาม ISO 3146 หรอื ASTM D 3418-99 หรอืตรวจสอบตามผลการ

ทดสอบท่ีระบใุนใบรบัรองท่ีเชือ่ถอืได

(7.3) ปรมิาณน้ำทีม่อียู

ใหทดสอบตาม ISO 15512 หรือ ASTM D 6869-03 หรือตรวจสอบตามผล

การทดสอบทีร่ะบใุนใบรบัรองทีเ่ชือ่ถอืได

(7.4) ความหนาแนน

ใหทดสอบตาม ISO 1183 หรอื ASTM D 1505 หรอืตรวจสอบตามผลการทดสอบ

ทีร่ะบใุนใบรบัรองท่ีเชือ่ถอืได

(7.5) ดชันีการหลอมละลาย

ใหทดสอบตาม ISO 1133 หรอื ASTM D 1238 หรอืตรวจสอบตามผลการทดสอบ

ทีร่ะบใุนใบรบัรองท่ีเชือ่ถอืได

(7.6) ความทนสารเคมี

ใหทดสอบตาม ISO 175 หรอื ASTM D 1693 หรอืตรวจสอบตามผลการทดสอบ

ทีร่ะบใุนใบรบัรองท่ีเชือ่ถอืได

(8) พลาสตกิเทอรมอเซตและวสัดุยดืหยนุ

(8.1) ความหนืด

ใหทดสอบตาม ISO 2884-1 หรอื ASTM D 2196-86 หรอืตรวจสอบตามผล

การทดสอบทีร่ะบใุนใบรบัรองทีเ่ชือ่ถอืได

(8.2) การยดืตัวท่ีจุดขาด

ใหทดสอบตาม ISO 527-1 และ ISO 527-2 หรอื ASTM D 638 หรอืตรวจสอบ

ตามผลการทดสอบท่ีระบใุนใบรบัรองท่ีเชือ่ถอืได



มอก. 2441-2552

-12-

(8.3) ความตานทานแรงดงึ

ใหทดสอบตาม ISO 527-1 และ ISO 527-2 หรอื ASTM D 638 หรอืตรวจสอบ

ตามผลการทดสอบท่ีระบใุนใบรบัรองท่ีเชือ่ถอืได

(8.4) ความหนาแนน

ใหทดสอบตาม ISO 1183 หรอื ASTM D 792 หรอืตรวจสอบตามผลการทดสอบ

ทีร่ะบใุนใบรบัรองท่ีเชือ่ถอืได

(8.5) ดชันีการหลอมละลาย

ใหทดสอบตาม ISO 1133 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบท่ีระบุในใบรับรอง

ที่เช่ือถือได

8.3.2 ความยาว

วัดความยาว (L) ดงัแสดงในรูปที ่2 ดวยเครือ่งมอืทีวั่ดไดละเอยีดถึง 1 มลิลเิมตร

รปูที ่2 การวดัความยาวถัง
(ขอ 8.3.2)

8.3.3 ความทนความดัน

8.3.3.1 ความดันพสิจูน

(1) ใหความดันไฮดรอสแตติก ดวยอัตราการเพิ่มความดันไมเกิน 1 เมกะพาสคัลตอวินาที

จนกระทัง่ความดนัภายในถงัเทากบั 2 เทาของความดนัใชงานสงูสดุ โดยมคีาความคลาดเคลือ่น

ไมเกนิรอยละ ± 3 คงความดนัน้ีไวเปนเวลา 30 วินาที

(2) ตรวจพนิิจการบวม การบดิเบีย้ว หรอืการรัว่ซมึ

8.3.3.2 ความดันระเบิด

(1) ใหความดันไฮดรอสแตติกทดสอบจนกระท่ังถังปริ ราว หรอืระเบดิ โดย

(1.1) อตัราในการเพิม่ความดันไมเกนิ 1 เมกะพาสคลัตอวินาที

(1.2) ชวงเวลาในการทดสอบไมต่ำกวา 40 วินาที

(1.3) อณุหภมูผิิวนอกของถังไมเกนิ 50 องศาเซลเซยีส

(2) บนัทึกคาความดัน และตรวจนับช้ินสวนของถังชัน้ในท่ีแตกหลดุออก
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8.3.4 ความทนรอบความดนั

8.3.4.1 เคร่ืองมอืทดสอบ

เคร่ืองทดสอบความทนรอบความดันโดยใชน้ำเปนตัวกลางสงผานความดัน สามารถปรับความดัน

ใหเพิ่มข้ึน และลดลงตามอัตราที่ตองการ และหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อถังเกิดความเสียหาย

ไมวาจะเกิดการรั่วหรือแตกออก

8.3.4.2 วิธทีดสอบ

(1) ใหรอบความดนักบัถงั โดยใชความดนัสงูสดุเทากบั 3.3 เมกะพาสคลั และความดนัต่ำสดุเทากบั

0.3 เมกะพาสคลั ดวยความถ่ีของการเปลีย่นแปลงรอบความดันไมเกนิ 15 รอบตอนาที

(2) ทดสอบจนครบรอบความดันไมนอยกวา 12 000 รอบ สำหรับถังออกแบบไมจำกัดอายุ

การใชงาน หรอืไมนอยกวา จำนวนปทีใ่ชงานตามทีอ่อกแบบ คูณดวย 250 รอบ สำหรบัถงั

ออกแบบจำกดัอายกุารใชงาน

(3) บนัทึกจำนวนรอบความดัน และตรวจพินิจถังหลงัทดสอบ

หมายเหตุ ระหวางทดสอบอุณหภูมิที่ผิวนอกของถังตองไมเกิน 50 องศาเซลเซียส โดยตองตรวจสอบ

อยางนอย 2 คร้ังตอวัน

8.3.5 ความทนอุณหภมูสิงู

8.3.5.1 อดัน้ำเขาถงัตวัอยาง จนความดันภายในถงัเทากบัความดนัทดสอบ นำถงัไปเกบ็ไวในหองทีม่อีณุหภมูิ

(70 ± 5) องศาเซลเซยีส ความช้ืนสมัผัสไมเกนิรอยละ 50 เปนเวลา 1 000 ชัว่โมง สำหรบัถงั

ทีอ่อกแบบใหมอีายกุารใชงาน ไมเกนิ 20 ป หรอื เปนเวลา 2 000 ชัว่โมง สำหรบัถงัทีอ่อกแบบใหมี

อายกุารใชงานมากกวา 20 ป

8.3.5.2 นำถงัตวัอยางไปทดสอบหาคาความดันระเบิดตามขอ 8.3.3.2

8.3.6 ความทนการตกกระแทก

8.3.6.1 พืน้รับการตกกระแทก

ตองเปนแผนเหลก็กลาทีม่คีวามเรียบเพียงพอ(ความแตกตางระหวาง 2 จุดใดๆบนผิวนอยกวา 2

มลิลเิมตร) หนาอยางนอย 10 มลิลเิมตร วางบนพ้ืนคอนกรีต หนาอยางนอย 100 มลิลเิมตร

8.3.6.2 วิธทีดสอบ

(1) เตมิน้ำลงในถงัตวัอยาง ทัง้ 2 ใบ ดวยความจุรอยละ 50 ของความจถุงั แลวปดดวยจุกอดุลิน้

(2) นำถงัแตละใบไปปลอยใหตกท่ีความสูง 1.2 เมตร โดยปลอยใหตก 2 คร้ัง มลีกัษณะตางกนั

5 แบบ ดงัรปูท่ี 3
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รปูที ่3 ลกัษณะการตกกระแทก
(ขอ 8.3.6.2(2))

(3) นำถงัตัวอยางใบที ่1 ไปทดสอบความดันระเบิดตามขอ 8.3.3.2

(4) นำถงัตวัอยางใบที ่2 ไปทดสอบความทนรอบความดันตามขอ 8.3.4

8.3.7 รอยกรีดบนถัง

8.3.7.1 นำถงัตัวอยางทัง้ 2 ใบ มาทำรอยกรีดในแนวต้ัง แลวหมุนถังไป 120 องศา แลวกรีดตามแนวขวาง

ที่บริเวณสวนกลางของถัง โดยใชเคร่ืองมือกรีดทำใหเกิดรอยกรีดกวาง 1มิลลิเมตร ลึกอยางนอย

รอยละ 50 ของความหนาของคอมโพสติทีพ่นั สำหรบัถงัชัน้ในแบบเปนโลหะ หรอืรอยละ 40 ของ

ความหนาของคอมโพสิตท่ีพนั สำหรบัถังชัน้ในแบบอโลหะ และมคีวามยาวเทากบั 5 เทาของความหนา

ของคอมโพสิต

8.3.7.2 นำถงัตัวอยางใบที ่1 ไปทดสอบความดันระเบิดตามขอ 8.3.3.2

8.3.7.3 นำถงัตวัอยางใบที ่2 ไปทดสอบความทนรอบความดนัตามขอ 8.3.4 โดยใชความดันสงูสดุเทากบั

2.2 เมกะพาสคลั และทดสอบจนครบรอบความดนัอยางนอย 1 000 รอบ

8.3.8 ความทนรอบอุณหภมูยิิง่ยวด

8.3.8.1 กรณีถงัช้ันในไมชวยรับแรง ใหนำถงัตัวอยางไปทดสอบการยึดติดของถังช้ันในกอนนำไปทำตามขอ

8.3.8.2 ดงัน้ี

(1) ลดความดันภายในถังตัวอยาง โดยการดูดอากาศออกจนความดันภายในถังเทากับ 0.02

เมกะพาสคลั  คงความดันน้ีไวเปนเวลาอยางนอย 1 นาที

(2) เพิม่ความดันจนความดันภายในถงัตวัอยางเทากบัความดันบรรยากาศ

(3) ทำซ้ำขอ (1) และขอ (2) จนครบ 50 รอบ

(4) ตรวจพินิจ หากพบวาถงัชัน้ในเกดิการแยกตวัออก ยน หรอืเสยีหาย ใหบนัทึกผลไว และนำถงั

ตวัอยางกบัมาทดสอบซ้ำหลงัผานการทดสอบขอ 8.3.8.2
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8.3.8.2 วิธทีดสอบ

(1) บรรจุน้ำซึง่ใชเปนตัวกลางสงผานความดันลงในถังตัวอยางแลวนำไปเก็บไวทีค่วามดันบรรยากาศ

อณุหภมู ิ60 องศาเซลเซยีส ถงึ 70 องศาเซลเซยีส ความช้ืนสมัพทัธมากกวาหรอืเทากบัรอยละ

95 เปนเวลา 48 ชัว่โมง

(2) ทดสอบรอบความดนั โดยใชความดันสงูสดุเทากบั 2/3 ของความดนัทดสอบและความดนั

ต่ำสดุประมาณความดนับรรยากาศ  โดยความดนัสงูสดุตองไมเกนิ 3 เมกะพาสคลั ดวยความถ่ี

ของการเปลีย่นแปลงรอบไมเกนิ 5 รอบตอนาที

(3) ทดสอบจนครบรอบความดนั 5 000 รอบ

(4) นำถงัตัวอยางไปทดสอบซ้ำขอ (2) อกี 30 รอบ โดยใชความดันสูงสดุเทากบัความดันทดสอบ

และความดนัต่ำสดุประมาณความดนับรรยากาศ

(5) นำถงัตวัอยางไปทดสอบตามขอ 8.3.3.2

8.3.9 ความทนไฟ

8.3.9.1 การเตรียมถังตัวอยางและไฟทดสอบ

(1) ถังตัวอยางทั้ง 2 ใบ ตองมีลิ้นกับอุปกรณระบายความดันท่ีติดต้ังสำหรับใชงานจริง เชน

แผนหลอมละลาย (fusible disc) ซึง่ทำงานทีอ่ณุหภมูไิมนอยกวา 100 องศาเซลเซยีส หรอื

แผนปะท(ุburst disc) ซึง่ทำงานทีค่วามดนัเทากบัความดนัทดสอบถงึ 1.15 เทาของความดนั

ทดสอบ

(2) อดัอากาศหรอืกาซไนโตรเจน จนความดันภายในถงัเทากบั 2/3 เทาของความดนัทดสอบ

(3) ไฟทีใ่ชในการเผาถังตองเปนไฟท่ีเกดิจากไมหรอืน้ำมนักาด

8.3.9.2 วิธทีดสอบ

(1) วางถงัตวัอยางใบแรกในแนวนอน และถงัใบทีส่องในแนวตัง้ โดยใหลิน้อยสูวนบน สวนต่ำทีส่ดุ

ของถังอยูหางจากไมหรือผิวของน้ำมันกาด ประมาณ 10 เซนติเมตร และเปลวไฟสามารถ

ลอมรอบตลอดความยาวของถังและลิน้ แตเปลวไฟตองไมโดนอุปกรณระบายความดันโดยตรง

(2) เผาถงั เปนเวลา อยางนอย 2 นาที

(3) ตรวจพนิิจถงัหลงัเผา

8.3.10 ความทนการกระแทกดวยความเร็วสูง

8.10.3.1 อดัอากาศหรอืกาซไนโตรเจนเขาถงัตัวอยาง จนความดันภายในถังเทากบั 2/3 เทาของความดัน

ทดสอบ

8.10.3.2 ใชปนขนาดลูกกระสนุปน 7.62 มลิลเิมตร ความยาวระบุ 51 มลิลเิมตร สำหรบัถังทีม่เีสนผาน

ศนูยกลางมากกวา 120 มลิลเิมตร หรอืขนาดลกูกระสนุปน 5.6 มลิลเิมตร ความยาวระบ ุ13.6

มลิลเิมตร สำหรบัถงัท่ีมเีสนผานศนูยกลางไมเกนิ 120 มลิลเิมตร ยงิโดยมีแนววิถกีระสนุปนทำมุม

ประมาณ 45 องศากบัแนวแกนของถังความเร็วประมาณ 850 เมตรตอวินาท ีกระทบทีก่นถังสวนท่ี

ไมมกีารพนัตามแนวเสนรอบวง

8.10.3.3 ตรวจพนิิจถงั
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8.3.11 การซมึผานของกาซ (กรณถีงัชัน้ในเปนแบบอโลหะ)

8.3.11.1 อดัอากาศหรอืกาซไนโตรเจนเขาถงัตัวอยาง จนความดันภายในถังเทากบั 2/3 เทาของความดัน

ทดสอบ

8.3.11.2 ลิน้และแหวนคอถงัของถงัช้ันในทีเ่ปนเทอรมอพลาสตกิ จะตองทำการตรวจสอบดวยการมองเพ่ือ

หารอยรัว่ซึม เชน ใชน้ำฟองสบ ูถงัทีจ่ะนำไปทดสอบตองไมมรีอยร่ัวซึมใดๆ

8.3.11.3 เอาอากาศหรอืกาซออกและชัง่มวลกอนนำไปทดสอบ

8.3.11.4 นำถงัตัวอยางไปทดสอบตามขอ 8.3.4 โดยจำนวนรอบความดันเทากบั 1 000 รอบท่ีความดันสูงสุด

เทากบั 2/3 ของความดันทดสอบ และความดันต่ำสดุประมาณ 0 เมกะพาสคัล

8.3.11.5 นำถงัตวัอยางไปชัง่และบนัทึกผลเปนมวลถังเปลา

8.3.11.6 นำถงัตวัอยางไปบรรจกุาซปโตรเลยีมเหลว ทีค่วามดัน 2/3 ของความดนัทดสอบ อณุหภมู ิ 15

องศาเซลเซยีส

8.3.11.7 นำถงัตวัอยางไปชัง่ และคำนวณมวลของกาซปโตรเลยีมเหลวท่ีบรรจุ และบนัทึกผล

8.3.11.8 นำถงัตวัอยางไปเกบ็ไวทีอ่ณุหภมูแิละความชืน้สมัพทัธคงท่ี ชัง่ถงัตวัอยางหลงัเกบ็ไว 1 วัน 7 วัน

14 วัน 21 วัน และ 28 วัน บนัทึกผล เขียนกราฟแสดงความสมัพนัธระหวางมวลทีเ่ปลีย่นแปลง

กบัเวลา

8.3.11.9 ระบายกาซปโตรเลียมเหลวออกจากถังตัวอยางใหหมด นำไปชั่งเพื่อคำนวณหามวลถังเปลา

เปรียบเทียบ กบัขอ 8.3.11.5 เพือ่คำนวณการดูดซบัความช้ืน

8.3.11.10 คำนวณอัตราการสญูเสยีมวล

9. การใชและการซอมบำรงุ
9.1 การใชและการซอมบำรุง ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการใชและการซอมบำรุงถังกาซ

ปโตรเลยีมเหลว : ถงัคอมโพสติ (ในกรณทีีย่งัมไิดมปีระกาศกำหนดมาตรฐานดงักลาว ใหเปนไปตาม EN

14763 และ EN 14767)


